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Robert Pollack – De vier elementen

Een meeslepende roman over naziroofkunst, familiegeheimen en grote liefde

 

De Duitse industrieel Bernhard Wenzel wordt ervan beschuldigd

dat zijn bedrijf vier kostbare schilderijen verbergt. Deze

schilderijen, De Vier Elementen, zijn tijdens de Kristallnacht

door de nazi’s van een joodse familie geroofd. Wenzel ambieert

een politieke carrière binnen de rechts-nationalistische
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partij en kan dit schandaal er niet bij hebben. Aan advocaat

Leo Spier de taak hem te helpen.

Maar wat is er tachtig jaar geleden gebeurd? Bernhards vader

mocht niet kiezen voor de half-joodse vrouw van wie hij

hield, omdat de familieonderneming afhankelijk was van de

Duitse oorlogsindustrie. Hebben De Vier Elementen toen al

een rol gespeeld? Voor advocaat Spier is deze delicate zaak een

grote uitdaging, niet alleen vanwege zijn joodse achtergrond, maar

ook omdat hij tegenover Christine Lavergne komt te staan, een

Franse advocaat met wie hij een verleden heeft.

 

Over De taak, dat op de shortlist van De Gouden Strop 2020 stond

‘Robert Pollack slaat met zijn eersteling meteen de spijker op zijn kop’
— Vrij Nederland

‘Pollack had ook zomaar een ervaren Angelsaksische schrijver van
spionagethrillers kunnen zijn.’
— NRC Handelsblad

★ ★ ★ ★ ★ ‘Imponerende vertelkracht. Pollack is er op originele wijze zeer
goed in geslaagd verschillende verhaallijnen waarin macht, chantage en
geheimen naar voren komen parallel aan elkaar te laten lopen.’
— Mr.

‘Pollack is erin geslaagd een spannende en intelligente thriller te schrijven, met
boeiende dialogen en verrassende wendingen.’
— Advocatenblad

Robert Pollack was partner bij een groot

internationaal advocatenkantoor. Na bijna

25 jaar in de advocatuur koos hij voor het

schrijverschap. Als advocaat heeft hij zich vaak

met naziroofkunst beziggehouden. Pollack



debuteerde in 2019 succesvol met De Taak,

dat door NRC Handelsblad een van de beste

boeken van het jaar werd genoemd.
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